
 

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no  Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 

 

Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som skal til 
politisk behandling 

Saksbehandler:  Ellen Grepperud Saksnr.:  22/02899 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 27/22 27.09.2022 

2 Kommunestyret 88/22 26.10.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V, R og KrF: 

Saken sendes tilbake, kommunedirektøren bes synliggjøre om det 

foreligger et prinsipielt lokalpolitisk skjønnsrom knyttet til følgende 
saksområder, som grunnlag for et fornyet politisk engasjement i lokal 
viltforvaltning og landbrukspolitikk: 

 Forvaltningsstrategier for vilt. 
 Nydyrking. 

 Etablering av skogsbilveier. 
 Deling og omdisponering etter jordlova. 
 Massehåndtering og jordplanering. 

 Gjødselhåndtering. 
 Strategi/plan for regionale og lokale miljøprogram. 

 Kulturlandskapsmidler. 
 Fastsetting og oppfølging av vegetasjonssoner langs vassdrag. 

Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet tilleggsforslag fra H og FrP: 
Kommunedirektøren tar kontakt med de andre kommunene i 

vertskommunesamarbeidet for å kartlegge deres behov for synliggjøring 
av skjønnrommet det her bes om sak på. 

 
Votering: (31 voterende) 

 SVs fellesforslag ble vedtatt 18-13 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP) ved alternativ 
votering mot hovedutvalgets innstilling.  

 H og FrPs tilleggsforslag ble vedtatt 28-3 (1Ap-Odenmarck, 2SV-Skog, 

Lund) 
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Saken sendes tilbake, kommunedirektøren bes synliggjøre om det 

foreligger et prinsipielt lokalpolitisk skjønnsrom knyttet til følgende 

saksområder, som grunnlag for et fornyet politisk engasjement i lokal 
viltforvaltning og landbrukspolitikk: 

 Forvaltningsstrategier for vilt. 
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 Nydyrking. 
 Etablering av skogsbilveier. 

 Deling og omdisponering etter jordlova. 
 Massehåndtering og jordplanering. 
 Gjødselhåndtering. 

 Strategi/plan for regionale og lokale miljøprogram. 
 Kulturlandskapsmidler. 

 Fastsetting og oppfølging av vegetasjonssoner langs vassdrag. 

2. Kommunedirektøren tar kontakt med de andre kommunene i 
vertskommunesamarbeidet for å kartlegge deres behov for synliggjøring 

av skjønnrommet det her bes om sak på. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. oktober 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
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